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piona, aby nie wpaść w ręce wroga. Na
stępnie pod Płockiem dzielnie spisały się 
statki uzbrojone "Wawel", Stefan Batory" 
i "Minister" przy obronie mostu wiślanego. 

Pod koniec r. 1920, ukazały się_ na wo-
(Dokończenie). dach Wisły 4 monitory rzeczne, "Pińsk", 

k 
"Warszawa", "Horodyszc.ze" i "Mozyrz", 

Trzeci 'i ostatm raz ws rzeszono mary- zbudowane na gdańskich stoczniach. Statki 

Wre -zcie "Pomorzanin", statek stary (bu
dowa 1893) służy do mierzenia głębokości 
mor kich, ustanawiania znaków i t. p. 

Widzimy więc, że posiadamy flotę nie
wielką, le_z nowoczesną i miejmy nadzieję, 
że w miarę wzrostu naszej floty handlowej 
wzrośnie w siły również flota wojenna. Trze
ba zaś do tego wzrostu dążyć w:.;zelkiemi 
siłami, nie zważając na opieszalców, twier
dzących, że "Polaka przeznaczeniem nie !jest 
żeglarstwo". Przeciwnie, musimy pamiętać, 
że "Navigare neces a est". 

(Z "Kurjera Pozn.") R. Nowicki 

JAKIE BĘDĄ NOWE PIENIĄDZE 
W POLSCE. 

narkę wojenną za c~asów Wł_ady~ł~~a IV. te, posiadające l 00 ton pojemności, mają po 
Król ten uważał za Jedno z naJwazmeJszych trzy motory naftowe 60 konne typu Daim
zaaadnień państwowych umocnić wybrzeże lera i przebywają 9 więzów na godzinę. By 
poiskie i przez wy_st~wienie wła~nej floty, módz swobodnie pływać po Wiśle, rzece 
zmusić swych len~Ik<?w nadmorskich do ul~- niezbyt głębokiej, mają małe zanurzenie 75 -
crłości względem s1ebte. Za punkt oparci~ 80 cm. Uzbrojenie ich s~łada się z dwóch 
dla okrętów wojetmych naznaczył port pucki, haubic 10,5 cm. i 5 kulomiotów, zamknię· 
który wzmocnił przez wybudowanie dwóch tych w wteżach pancernych a w skład za
fortów na półwyspie Helu, Władysławowa togi wchodzą 2 oficerowie i 35 marynarzy. 
i }(azimierzowa. Ustanowiono cła dla towa- Do marynarki morskiej zaliczamy nowo
rów, wywożonych z Polski, .a ~bchody_ ~ czesną flotylę sześciu torpedowców, dywi
nich p!'zeznaczono n~ wzmo.cmeme _morsk.IeJ zjon trawierów (4 statki), 2 kanonierki, mo
siły zbrojnej. Ody tmastc Piława m_e chct~- torowy statek wywiadowczy i okręt hydro· 
ło się podporządkowac. rozporządzemom k~o- graficzny. Tyle się mówi dzisiaj o nowych pienią-

ściąganie podatków podług wartości złota1 
doprowadziły już do tego, że drukowanie 
nowych pieniędzy papierowych ustało, a co 
za tern idzie, wartość marki polskiej prze,tała 
się obniżać. 

To też obce pieniądze staniały, a i kupcy 
zaczytrają obniżać ceny wszystkich towarów, 
którymi handlują. Za dolara amerykańskiego 
płacono w styczniu przeszło l O mil jonów, a 
już w pierwszych dniach lutego już tylko 9, 
a nawet 8 miljonów marek. Mąka żytnia sta
niała w Warszawie o 20 tysięcy marek, na 
kilogramie, chleb o 70 tysięcy marek. Rów
nież masło, kasza, cukier, oraz bwary zagra
niczne tanieją. Powiadają, że kupcy handlu
jący płótnem i innemi tkaninami mają także 
i to znacznie zniżyć ceny. Obuwie staniało 
przeszło o dziesiątą część ceny. Jak z po 
wyższego widać, zmora drożyzny, która tak 
dtugo dusita naszych rodaków w kraju, za
czyna znikać i da Bóg, wraz z na taniem 
nowego 'pieniądza przyjdą znowu dla wszyst· 
kich lepsze czasy. lewskim, zostało zbombardowane przez Je· Sześć torpedowców typu Ex-V i Ex-A dzach polskich, które mają zastąpić lichą na· 

den tylko okr~t 'P?lski. Niestet~ p~ . 3m!erci otrzymaliśmy w spadku po Niemcach. Są szą markę, od Niemców zapożyczoną, że 
tego króla zmkła 1 flota, aby stę JUZ mgdy tą statki, budowane na stoczniach "Vulkan" czas już wiedzieć, jakie to będą te polskie PRZECIW TAJNYM ORGANIZACJOM. 
na wodach Bałtyku nie pokazać. Odańszcza- i "Schichau" od roku 1914 do 1917. Mają pieniądze.-Otóż będą one dwojakie: papie- Kluby Związku Ludowo-Narodowego, 
nie L:aś rozdraźnieni z powodu pobierania po 329-334 ton wyporności i przebywają rrwe i metalowe, tak, jak to było przed Chrześcijańskiej Demokracji i Chrześk. Narod. 
cła prz~z Polakó_w, dok_onali na nich a. ktu 27-30 w1'ęzo'w na godz1'nę. Są zaopatrzone wojną. ł 'ł t · ł · k 

k Oł, · · d b .. ł zg os1 y nas ępujący nag y wmose w spra-
zeinsty przez zmszczeme arse~ału mors 1eg_o w telegraf bez drutu, przyrządy do wytwa- owne ptemą ze ędą wybiJane ze z ota wie tajnych organizacyj: 
w Pucku. Od tego czasu me starano się rzania sztucznej mgły, d~ wypuszczania tor- z małą domieszką miedzi, bo czyste złoto Sprawa Wieczorkiewicza i Bagińskiego 
już 0 zbudowanie nowych okrętów wojen- ped i t. d. Załoga składa się z 5 oficerów jest za miękkie i prędko by Gię ścierało. k ł · t · · t . h . h 

h . . . l . h raw za]' mo W J·aki sposób będą bite pien~ądze me- wy_ aza a JS meme .aJnyc . orga_mzacyc . w 
nyc , pomewaz WJe e mnyc sp · i 75 marynarzy na torp. ,,Ka«zub" i ,,Ma- OJsku Aresztowame W Ie k t 

ł ł k 'l' l k' h ta1owe, to J·est o J·akie]· wartości, 1'użeśmy pi- w : . . .as~ W. .'Jego s wier-wa o umys Y ro ow po s IC • • • • • zur" a 5 oficerów i 60 mąrynarzy na torp. ł dz1ło ze taJne orgamzac e tme ą St l 
Od roku 1795 nastały smutne 1 c1ęzkJe K k . k s· l k · K . sali w poprzednich numerach "Gazety Pol · " ' . . . l 1~ J .w. 'l rze · 

chwile niewoli dla narodu polskiego, zakoń- w" 0
1
.a0k, ~a. l"' " ra owi a "' " ąza " 1 " UJ a ski ej". Tu dodać jeszcze musimy, że pienią cu ' 2.naJdUJ~cym stę pod opteką MmtsLerstwa 

k 1 k' N · d · ł t b d l , · · Spraw Wojskowych. 
czone dopiero tra tatem wersa s t m. a mo- 4 trawiery "Mewa", "CzaJ'ka", "Rybitwa .. i mą ze z o e, ę ące w asnoscq rządu me W Po na i u u· · d S' . 
cy tego traktatu odzyskała Polsk~ od~odzo- J k 'łk t ł ak . dl t b będą na razie puszczane w obieg bo spe- . z n . J~wmono .P0 

.. nazw~" traz_
na mały skrawek wybrzeża morsktego, Jednak " as k0. a". zos .aZybz d upJOne atpohrz

1
e
917

ma kulanci mogliby je wyłowić i W)''vvieźć za- mea" odłam tajneJ orgamzaqJ, WOJSkowej. 
k
. p . t rynar 1 woJenneJ. u owane w ac -· . D 'k. . b d . . t . , t k' . W P. P. P. (Pogotowiu Patrjo4ów Polskich) bez oortu gdańs 1ego. om1mo ·ego przy- 18 19 . . , . 203 t ł : 2 gramcę. opo 1 w1ęc ę z1e 1s mec a te me- . . d . ł . . k' maJą poJemnoset on, za ogr b . , t d 't . . d ł t b d Ujawmono po eJrzane wp ywy. 

stąpiono do zor~a~t~owan~a maryn~r 1 wo- oficerów i 29 marynarzy i służą w wojnie ehzpteczens wok, opo Y ptemą ze z? e ~ ą Wszystko to niepokoi poważnie opin]·ę pu-
1. enne1· tak morskieJ Jak tez rzeczneJ. I mo- d ł . · · sc owane w s arbcu pan:;twa, a zamiast m ch - , d ' . d . , . · o wy aw1ama mm. b d b' t lk . . d bhczną, ktora omaga się usunięcia konspi-
żemy dzisiaJ· z dumą powte z1ec, ze 1 nasza Drogą kupna nabył rząd 2 kanon'terk'i 

1 
puszczane ę ą w_. o Je_g y o p1entą ze za- .. . bl' . , 

ł · d t t 1 M 1 b racJI z naszego zyc1a pu tcznego 1 panstwo-
marynarka rzeczna przysłuży _a s1ę o o~a· "Komendaoda Piłsudskiego" i "Generała s ępcze, me a o~e 1 J?apterowe. eta owe ~- w ego. 
lenia 01·czyzny przed hordami r.zerwoneml. H 11 " b d k 1921 t dą ze srebra, mklu 1 bronzu, o czem takze W b t S . h 1., a era , z u owane w ro u na s ocz- . r, 0 ł h . . d h o ec ego eJ m ue w a 1c raczy: 

Statki rzeczne flotyli pińskiej wpłynęły w niach finlandzkich. Posiadają przy 342 ton 1 J~z pisa 1~my. · przy zx_c. piemą zac pa- Wybór "pet:jalnej komisji, złożonej z 7-miu 
czasie ofenzywy aż do Kijowa. Niestety, pojemności 5 oficerów i 42 marynarzy jako ! pierowyc napiszemy poznte]. osób dla dokładnego zbadania materjałów, 
podczas odwrotu nie mogły się przeprawić załogę. Prędkość przeciętna wynosi 15,5 wię- NARE:--ZCIE DROŻYZNA SIĘ ŁAMIE. dotyczących wszelkich ujawnionych tajnych 
przez kanał dniepro-wiślany z powodu ni- zów na godzinę. organizacyj, zarówno w wojsku jak i w :- po-
skieao stanu wody do Wisły. Dlatego więk Statek motorowy "Myśliwy" jest prze- Stanowcze, a razumne zarządzenia rządu łeczeństwie, celem przedstawienia wyników 
sza 0część z nich została z pomysłem zato-1 znaczony do wywiadów morskich. · ~olskiego, a przedewszystkiem obliczanie i komisji wojskowej i administracyjnej. 

W atalAl A ""l~.lll!l Aft V"' się o szaur i najpierw ·wyciągnę pana na górę do Drży, a z ue t jej wyrywa się okrzyk przeraża- Liana wpz.t1ujo się w niego osłupiałym wzro-
W a v u ~ . 'f!JIJ!Jł. siebie. nia. Ma ona jeszcze w uc.bu straszny łoskot i trzask kiem i pozn., je w nim w mgnieui~: oka łotrowskie• 

- Nie, nie, to nie pójdz e. Wpadniesz pan tym zderzających się pociągów, rozdzieraJący serce go wspólnika Olgi; w drogim zaa barona Foebren. 
Romans z naszych czasbw w 4 tomdch, };)andytom w r~ce i oni pana zabiją Słuchaj pan okrzyk zranionych i trzeszczenie ognia Jak uderz.enie pioruna działa na nLJ nagle zja~ 

przez Jerzego Bornes'ft. mnie, vanie Miller i opuść pan tę jaskinię czemprę- Przed oczyma jej staje znów cala stra~zoa sce wienie s1ę obu tycb mę~czyzn. Blada jak śmierć, 
165) dzej. Przywołaj sobie pan potem liczną pomoc i 9ia owej nocy. Lecz cóź się później z nitł stało? cofa się ona i wyciąga, jakby dla obrony swe r~ce. 

(Cif4g dalszy). napadaii znienacka na tę bandę. Skąd ona się tu wzięl& P Kto są cl ludzie, którzy - Ten człowiek.. na Boga... to ma być mÓJ 
Chodzi tam i napowrót po swej celi i tak po- - A jeżeli oni ze zemsty zllbiją pana, prędzrj się kolo niej tak troskliwie krzątają? mąź? - krzyczy ona. - O, nie .. to nie on. 

grążony jest w swych myślach, że nic w około niż my temu zapobiedz potrafimy? - przerywa Nie rozumie ona nic z tego i nie ma pojęcia, l Zdziwieni gospodarze patrzą to na nią, to znów 
siebie nie widzi. mu Miller zamyślony. - Nie, panie komisanu, bla- ani przeczucia, kto ją tu przetransportował. ·na obu panów i nie wiedzą, w o tern mają myśleć. 

Wtem słyszy ponad sobą głos ludzki, v.:ołający gam pana. zdaf się pan na mnie, a ws ystko do - Gdzie iest Kurt, co się z nim stalo ł Wielki 1 Alfred zbliża się do Liany. ukrywając szyderczy 
go po nazwisku i pcdnióalszy głowę w kterunku br:!e pójdzie l Te łotry nie przecz:Jwa ią mojej tu Boże ! Wodzi Liana blędoym wzrokiem wokoło, uśmiech. Udaje on największe zdziwienie i prze• 
głosu, poznaje twarz swego ~odwładnego. . obecności. Pójdę tylko po sznur i wkrótce znów tu lecz nie wtdzi męża przy sobie. mawin d-, niej czule : 

_ Panie Ritter
1 

C't.Y rnme pan słyszy 1 pozna- b~dę. Niech p n nie traci cierpliwości 1 nadziei. Boże miłosierny l Gd'tieź on, czy żyjQ? l 1 • • • • 

je? _ pyta Mlller przyciszonym głosem. To rzekłszy, nie słucha dalszych wywodów R:t- Przejęta sz11loną trwogą, podnosi się z trudem - .Ale. ż mo}a kochan~ Lrano, co ~~ Sl~ stało 1 
Niespodzianka tak jest wielką, że _Ritter . nie tera i. znika na zakręcie skały. Zsu~a się na r~· i wola: Czyż me pozn!!Jesz mme. swego męża?. 

wierzy f"Woim zmysłom. Czy go oczy 1 uszy Jego kach 1 nogaćh znów na d6ł, w pobhze przemytm- - Mój mąż l Na miłość Boską l Gdzie on jest? . - Precz stąd,_ ty .łolrz;, ty szatam~ - ~oła 
nie mylą? Czy to rzeczywiście jego podwladny, ków, gdyż wie, że tylko w pobliżu obozowiska - O, niech się pani uspokoi -· woła chłopka, Lt~na z ,P:zera~emem 1 wslrę~em, chowaJąc S1ę w 
który go aż tu odszukać potrafil? . . l może ~~~ltić co. mu ~otrzeba. . . . . patrząc ze strachem na Lianę - Pani mąż jest tutaj . nalbardz,eJ o~dalony kątek IZ?Y- - !Y masz od .. 

__ Miller 1 Boże gwi~ty!- woła zdztwwny. - Z JBktem zmt~szamem uczuc1em nadzre1 1 trwo· Słysząc to, wydaje Liana okrzyk rado~ui i woła wagę uchodzrć za Kurta, za me~o ~ęza. O, ty zu· 
Czy to rzeczywiście ·pan, czy meże tylko jakies gi zostaje Ritter w swej celi Drżąc z irytacji, wy- ucieszona • chwały morderco. Domyślam su~ Ja twego zbro• 
szatańskie mamidło ? tęża sv. ój słuch, a serce bije mu jak młotem - To' on żyje? Czy nie jest raniony ? U niczego rlanu, lecz potrt ffę go zniweczyć. Nie 

_ Nie. to ja jestem we własnej osobie, panie Ma on zostać uwolniony. Wybawiony z tego - f'an baron zdrów jak ry!:>a - odpowiada zbliżaj się do mnie. Widzisz. że tu mam opiekę. 
komisarzu 1 Wreszcie odnalazłem pana, po t i3 k dlu- strasznego grobu, z mocy t) ch ~odł~·ch h_andytów.l wesoło cbłJpka: -_- Czy mam ~awolać? , . . - Buże święty, co to rna znaczyć? - woła 
giem, uciążliwem szuka_niu. . aby. m8gł objąć napowrot swóJ 11rząd 1 dokonać - Bog~ .dztękt_l · woła Ltan~ nszczęshww_na. aktor z dohrze udanym przestrachem. - B agam 

Więźniowi jeszcze s1ę zda)e
1 
że to sen. swe] zemsty l - Ale gdzież on Jest, dlaczego me przy mme ? ci~, Liano, uspokój si~ i przyjdź do siebie. Ty,.mó• 

- Wielki Boże! - woła znów komisarz tak Na myśl t~. traci on wprost przytomność. Proszę go zawołać. WISZ w gorączce. 
głośno, ze słowa jego odbijają się echem. o skaly.• O, gdyb_y już tylk?. mó~ł. być na dw6r~e, . poza W ?~~ili, g?y c~ło~ka ~~ce wyjśó z. izby, ze ;;:~~uneczywi~cie nie może przy,ść do siebie 
_ Czy to możliwe? Skąd się pan tu wz1ął? obrębem teJ str!lszneJ JlłBkiDJ, Le..:z czy srę to zu- wchodzi JeJ mą~ 1 obeJmuJe misJę przywolama ba 

_ Cicho! -- ostrzega Mtller - Jest tu w po- chwale przedsięwzięcie Millerowi uda, czy on wróci? rona. Zostawszy więc przy ch"'rej, mówi ona dalej: Jak się Alft·ed może odważyć udawać jej mę· 
bliiu na straży przemytnik, k_tóry nas m?że us~y- . Na razie ot~cza go jeszcze grobowa, niczero -· Jest tu j_eszcze drugi pan_, . p~zyjaciel pana ~~~;a~~~: ?Kurta Marwitza? l jaki cel on w tam 
szeć. Potraf1łem zakraść się mepostrze~eme do Ja- me zamącona casza barona ! Są om tam w przyległeJ 1zb1e razem. 
skini bandytów. Nie mają o_ni pojęcia, ~e tu jes- Nieszczęśli~y . komisarz sia?a na kam_ień i cze- . ~ Co ~a przyjaciel t - pyta LL:na zdziwiona - Przyjdt~e do rozumu, kochana Liana -
tem _ dodaje dla uzupelniema. ka Po krótkiej Jednak chwil! zrywa s1ę znowu, 1 zamepokoJona. mówi on da!fJ słodkiom głosem i chce i'l wziąć 

- Co za nierozmJślna ociwaga l Jak pana tu pefe!l niepokoju i strachu - Oto są już panowie - wola chłopka, wi za rękę. - Czyżby ta okropna katastrofa rozum 
przyłapią to jesteśmy ohydwal straceni l - odpo- Cóż to 1 Słychać okropny łoskot. Czy to wy· dz4c otwierające się drzwi. Lecz przez nie tylko twój pomi~szala? Prosz -1 cię, serce moje, uspokój 
wiada Rttter. - Czy ma pan jeszcze jaką pomoc strzał. którego eo.ho tak się o ściany jaskini odbi- wchodzi jej mą~. mówiąc ? się, Masz przecież przy sobie mf}źa, któt·y cię Dad 
w pobliżu? ja? Czy przyłapano mo~e Millera i zastrzelono?... - Oai zaraz przyjdą 1 życie kccba. 

_ Nie, jestem sam zupełnie. Mimo to jednak • • • • • . • • • • • • • • . • . • • . Pełna oczekiwao;a patrzy Liana w stron~ drzwi. Chłopka wzruszona jest do łez obłudnerot sło· 
chcę pana teraz uwolnić, panie_ komi_sarzu albo. z Czuje ona dziw:ny ni~pokój, k_tórego sobi~ sama wam_i wyrafinowane~o łotra. Nie moźe ona pojąć 
panem razem zginąć - woła Mtller meustraszeme ROZDZIAŁ CLXI. wytłumaczyć me um1e. Wzm1anka chłopki o tym obejścia Liany. 

_ 0 Millt:r, mój wierny, poczciwy towarzyszu! Przebiegłością 1 p zemocą. przyjacielu dała jej do myślenia. Kto to być może? Odepchnąwszy Alfreda ze wstrętem od siebie, 
_ woła' R!tter zdesperowany. - Jak to pan chce Wtem otwier ja się drzwi, a na progu staje woła biedna kobiecina, pełna gniewu i oburzenia: 
począć? Przecież :z tego grobu pan mn e uwolnić Co za straszne przebudzenie dla Liany, gdy Alfred z bsronem ~oebren. . - Ty nędzniku. ~zy masz jeszcze bezczelność 
-nie może. otworzywszy oczy w ramionach chłopki, zaczyna - Oto mąż pao1 - wola chłopka, wskazUJliC odgrywać t"ką komedJę? Czy myslisz naprawdę, 

_.. Mam nadziejQ, że mi s:Q to uda. Postaram sobie przypominać dzieje tej nocy. na aktora. ·1 że ja oazalalam i 1e uie poznaję, kim ty jesteł 

,, 



' 
D R AL~EGBETri FILHO. 

LECZENIE OGOLNE. 
S~ecj alność: choroby kobiece i dzie· 

cinne. L ''-.YJ!f.Uje od 10 do 12 i od 4 
do 5. 

Konsultorjum i rezvdencja: ul, Com
mendador Araujo n, 5J. Telefon n. 650. 
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ORYGI~ALNY ZAKŁAD. 

W Warszawie dnia 30 stycznia b. r. 
w nocy, będący w słutbie urzE)dnik po
licyjny zauwat.ył na ulicy Nowo·Mielskiej 
trzech stojących na chodniku mężczyzn. 
Jedtm z nich ociekający krwią z głowy, 
t!t,~l{ł nią z !l'l łej siły o mur. Pozostali 
rnężczy:tni na to nie reagowali, prze• 
ciwnie uśmiechali się z zadowoleniem 
Na widok policjanta dwaj ostatni ucie• 
ki;, t!zaleńca zaś, tłukącego bez przerwy 
głową o mur policjant odprowadził do 
II. komi!'arjatu, Wezwany tam lekarz 
Pog.Jtowia opatrzył ranionego, którym 
okazał się 21-Jetni Zygmunt Kalinowski, 
z zawodu cukiernik. Po!icja zarządziła 
obławę za kolegami Kalinowskiego i 
wkrótce przyprowadziła ich do komisarja· 
tu. Byli to wyrobnicy Władysław Kos
sakawski i Karol Wyszomirski. Wszyscy 
trzej byli mocao pijani. Po kilku godzi· 
nach drzemki, zatrzymani wylrze~wieli i 
wtedy ;zbadano ich. 
Okazało sio, że wspomniana trójka 

była na libacji w jednej z restauracyj na 
starem mieście. Gdy wszyscy byli ju:t 
pod .dobrą datą", wtedy Kalinowski za· 
łożył się z kolegami o pewną sumą pie. 
niędzy, że głową swoją przebije mur 
pierwszej lepszej kamienicy. Gdy nastą· 
pila zgoda, wszyscy wyszli na ulic~ i 
wkrótce Kalinowski przystąpił do prze· 
bijania muru głową w celu wygrania za• 
kładu. W tokn dochodzenia stwierdzono 
r6wnież! że zatrzymany Wyszkowski byl 
poszukiwany przez Sf\d pokoju II okręgu. 

MINISTER GRABSKI ZA PROWADZI 
ŻYDÓW DO PALESTYNY. 

Poseł żydowaki Rosenblatt na wiecu 
kupców żydowskich w Łodzi, wskazuj11c, 
że walol'yzowane podatki rujnuflł kup· 
ców żydowskich, u~ył-jak donosi żarfO• 
nowy "Moment• -nast~puj11cego zwrotu. 

.DaJe siEj zauwa~yć poprostu olan ode• 
brania żydom pieniędzy~ W polityce 
względem ~ydów puszczono się na no· 
wą drogę. Nie pogromy, lecz ekonomicz· 
ne r11jnowanie. 

I robi się wszystko, co prowadzi Ie· 
piej do tego celu. Polityka Grabskiego 
jest polityką rozpaczy. Grabski sam siebie 
ryzykuje. Jeżeli nio przeprowadzi swych 
planów, to będzie stra.:ony•. 

>Nie dekłarac.i• Dalfoura zar 
prow adzi żydó\v do l'alestyBy, 
le cz d eklar acja Grabskłeao<n! 

.Musimy do ·informacji żargonowego 
organu dodać, i e poseł Rosenblatt bar
dzo pi~knie to powiedział.,. Oby jego 
przepowiednia jak najpr~dzeJ siQ sp9ł• 
niła, 

Przegląd religijny. 
RUCH MISYJNY WE WŁOSZECH. 

Z Włoch przychodziło w ostatnim 
czasie dużo dobrych wieści: Wrogie Ko· 
ściołow.i: liberalizm i socjalizm w obec 
zdrowych p(;)glądów i energji Mussoliniego 
zostały mniej więCŁ'j pozbawione swych 
wpływów~ podcinających życie religijne, 
zaś duch katdicki ogromnie urósł i 
wzmocnił się: Katolicka szkoła, małień• 
stwo zbudowane na zasadach chrześci · 
jańskich, pelityka przyj11źni z Watyka, 
nero, oto czynniki, które szerokie war1 

stwy kat' lików rozbudziły do nowego 
życia. Nic też dziwnego, że to życie 
objawia się jak w innych tal: i w akcji 
misyjnej. Ze stowarzyszeń misyjnych je
dno tylko .Dzielo Propagandy Wiary• w 
8 mies. miało 1.199 ~92 lirów przychodu. 

Tylko "! Polsce praca misyjna jesz• 
cze le~y w powijakach, a i tu rozpocz~· 
ta przez nasz(\ Gazetę składka na <'ele 
misyjne ju~ poczyna "amierać. Istnieją 
wielkie · parafje, które sprawa rr:.isyfna w 
Polsce zdaje si~ nic nie obchodzić. 

INDJE. 

O fakcie wielkiej doniosłości donoszą 
z Kalkuty w lnjjach. L..ostał tam koo· 
sekrowany na biskupa indyjczyk Fran• 
ciszek Tiburcjuaz Rocha. Z powodu, że 
Katedra nie morła pomieścić rzesz ludu 
biorącego udział w uroczystości, cere· 
m on ja konsekracyj na odbyła się we 
wielkim p11wilonie, zbudowanyct na fron• 
cie Katedry. 

Jest to pierwszy wypadek, ie syn zie• 
mi indyjslriej został wyniesionJ do go· 
dności biskupiej. Widzimy, że dzieło św 
Franciszka Xawerego rozwija się stale. 

DOKUMENT SKAZANIA CHRYSTUSA 
NA SMlERÓ ODNALEZIONY? 

Uczeni archeolodzy francuscy, którzy 
na południe od Tunisu (w Afryce) robią 
swoje poszukiwania archeologiczne, u. 
trzymuj", że znale~li oricinał dokuroen· 
tu, w którym Pontski Piłat skazał 
Chrystusa Pana na śmierć, wydając go 
w rące Żydów na ukrzyżowanie. 

STOSUNKI W ROSJI BOLSZEWICKIEJ 

W moskiewskich .Izwiestja• podaje 
kierownik. papieskiej misji na Krymie, 
K!!. Edward Herm~n, sprawozdanie z 
akcji rozpoczętej we wrześniu 1922 r. 
Misja dawała codziennie od 45 do 50 
tysięcy dzieciom pożywie9ie, a ponad 32 
tysiflcom r.sób ubranie. 

Mgr lary t»isze w "Times• o obec· 
nym stanie cerkwi rosyjskiej. Powiada 
on, że patrjarcba TJChon w 58 roku 
życia robi wrażenie złamanego starca. 
Nabożeństwa .żywej cerkwi• są bojko• 
towane przez cerkiew ortodoksyjo(\, Wal 
ka ta niebezpieczna jest dla cerkwi jako 
całości. 

Nowo nawrócony archimandryta Ser· 
gjusz Dabit (o czem swego czasu do · 
nosiliśmy) pot;ostał przy staro-rosyjskim 
obrządku. W ten sposób pomnaża się 
liczba zwolenników t. zw. katolicko,ro· 
syjsKiego rytu, na korzyść którego dzia• 
łaj11 za granicą Mgr Ewreinew i książQ 
Włodzimierz Ghika (równiet konwertyta). 

:.GAZEJ'A POLSKA w BRAZYIJic 

KATOLICYZM W JUGOSŁA. WJI. 

W Jugosławji k:atolky stanowią więk· 
szośe na terenach Słowenji, Chorwacji 
i Dalmacji; mniejszość zaś w Serbji, 
Czarnogorze i powiatach graniczących 
z~Grecją i Albanją. Na tych terenach 
było arcybiskupstwo w Prizrend liczące 
18,000 katolików" 10 parafji, dwie fil je 
i 14 kapłanów. W Czarnogórze arcyb. 
w Antivari z 12 parafjaroi, 12 kapłana. 
roi i około 9 tysiącami ludności kab 
lickiej. W Serbji katolicy Sil rozprószeni. 
Największe skupienia stanowią: Belgrad 
(12 tys.), Nisz (l ,óOO) Valjewo (!,200), 
Wranje (1,200), 'l'imez (1,400); w całej 
Serbji 20 tysięcy. 

Stosunek katelioyzmu do pa:fistwa nie 
jest w Serbji najleps~:y. Przyczyna w tem, 
te przed wojną katolicyzm był tu uwa· 
~any za coś obcego, nienarad owego. 
Psu!o ten stosunek i to, ~~~~ protektorat 
nad katolicyzmem w Serbji należał do 
znienawidzonej Austrji, większość kapła
nów była austrjackiego pochodzenia, ję
zyk niemiecki cieszył się specjalnymi fa
worami w kościołaeh, a w Belgradzie 
kościół katolicki znajdował sio w pałacu 
póselstwa austrjackiego. W r. 1914 roz
poczęto układy e konkordat; zgodzono 
się na usunięcie protektoratu austrjac· 
kiago i ut-..orzenie osobnego biskupstwa 
w Belgrad~ie. Wojna przerwała rokowa· 
nia. Dziś je znOw podjęto. Jest wszelka 
nadzieja, te nowy przedstawiciel Jugo
sławfi w Rzymie doprowadzi je do po
myślnego zakończenia. 

DYSKUSJA W ANGLJI O POJEDNANIU 
Z ·KATOLICYZMEM. 

Wysuni12ta w liście arcyb. Canterbury 
myśl złączenia si12 anglikanizmu z kato· 
licyzmem stanowi przedmiot dyskusji pu· 
blicznej. Nawet • Times • stale podkre· 
ślahcy łączność anglikanizmu z imperjum 
brytyjakiem wyraza siQ z sympatjll o po• 
łączeniu: specjalnie zaś chwali brosrmrę 
lorda Halifaksa tej sr rawie poświ~coną . 
Katolicki • Tablet• otwarcie dotyka kłot 
potliwszego zagadnienia: wa~ności świt· 
ceń duchownych anglikańskich, które 
Leon XIII w r. 1897 uznał za niew~Aż
ne, a to - jak • fablet" z naciskiem 
stwierdza-po długiej rozwadze. Wywo· 
łało to polemikę ze strony anglikańskiej 
prasy. Na ogół jednak-zauwa~a , West
minster Chronicie" - nauczyli sifł aogli. 
kanie w ostatnie~ latach pisać z uroia· 
rem o katolickim Ko~ciele.-

CERKIEW HUSYCKA PRZED 
ROZBICIEM. 

Szumnie nazwana .cerkwi(\ czesko· 
słowacką'' sekta husycka traci z ka1dJID 
dniero na znaczeniu. Cierpi przedewszyst• 
kiem z powodu niesnasek w najwyż• 
szych, kierowniczych kołach Kierunek 
radykalny, odrzucający podstawowe praw 
dy chrześcijaństwa, reprezentuje Dr. 
Farski. Kierunkowi zaś wiQcej umiarko· 
wanemu przewodzi Gorazd, wyświęcony 
przez serbskiego patrjarchę Dymitra na 
biskupa. Koło pierwszego skupiają siQ 
bezwyznaniowcy 'z pośród inteligencji, 
koło drugiego zaś tywioły symt>ałyzują· 
ce z: rosyjsk(\ cerkwią prawosławną. Ta 
ostatnia od czasu utworzenia w Pradze 
arcybiskupstwa usiłuje frakcje G6razda 
przyciągnąć do siebie. 

Gdyby się to stało, sytuacja religijna 
by się WJjaśniła: z Farskim zostałaby 
grupa bezwyznaniowców, która zamiast 
>cerkwiąc mogłaby się wtedy nazwać 
>Ligą wolnej myśli<, z. Gorazdem zaś 
uton~łaby w prawosławiu reszta zbała
muconych. 

TElEGRAMY 
Polska. GenewA 12. - Ąmba• 

sador brazylijski w Paryżu Dr, 
Souza Dantas przedłożył dzisiaj 
Lidze Narodów obszerne sprawoz· 
danie w sprawie pertraktacyj od· 
bytych ·pod jego kierunkiem mi~· 
dzy przedstawicielam i Polski i Nie. 
miec odnośnie do ustalenia gwa· 
rancyj dla Niemców zamieflzkałvoh 
w Polsce. (Czyby nie było wskaza· 
nem i to z wi~kszą racj~, aby Liga 
~arodów zajęła si~ taUe ustala· 
niem gwarancyj dla obywateli pol• 
skich zamieszkałych w Niemczech? 
P. R.) 

Rio de Janeiro 12. - Z War 
sza wy donoszą, że rzl\d polski za• 
twierdził konwencję barcelońskl\ z 
roku 1921.t która uznaje prawo wy• 
wieszania swej bandery narodowejJ 
dla okrEJtów tych państw, które 
nie posiadaj~\ własnych portów 
morskich. 

Niemcy. Monachjuro 10. -
P od czas procesu, który siQ toczy tu 
przeciw Ludendarfowi i profesora· 
wi Hitlerowi1 szefom rewolucji ba
warskiej, obrońcy oskarżonych za. 
żądali uwię1;ienia byłego dyktatora 
von Kahra1 generała Lossowa i Seisr 
sera. Ż!ldaniu temu Trybunał od· 
mówił. 

Berlin 10. - Rada Ambasado· 
rów zawiadomiła rzl\d R~eszy nie .. 
rnieckiej o ustanowieniu w najbłiż · 
szym czasie dla Niemiec między 
sojuszniczej kontroli. 

Berlin to - Potwierdza się wia· 
domość. te prezydent republiki 
Ebert upoważnił kanclerza Marksa 
do rozwil}zania Rady państwa. 

Londyn 10- Telegrafują z Kon· 
stantynopoia, że został tam ?;a war 
ty traktat przyjaźni między Niem· 
cami i Turcji\. 

Paryż 1 O. - Dziennik par7ski 
»Matinc oskąrża Niemcy. że nie 
chcą zapłacić odszkodowań, czego 
najlepszym dowodem jest to, że 
Niemcy tłomaczą się ruin~ ekono• 
miczną. a równoetaśnie wydają oJ· 
brzymie sumy na budowę aeropla• 
nów i linji napowietrznej miQdzy 
Moskwą1 Królewcem i Londynem1 

Nr ~2 

na połac~enia telegraficzne podmor• 
skie między Emden i republiką 
Costa Ricat na ulepszenie żeglugi 
mi~dzy Brt.! men, Hamburgiem i mo• 
rzem pólnocnemJ na kanalizacje 
Dunaju i na wiele innych koszto· 
wnych robót post~powych, 

Genewa 12. - Przedstawicie l 
Anglji w Lidze Narodów lord Par· 
mer żądał na pelnem posiedzeniu 
Ligi Narodów przyj~cia do Ligi 
Niemiec i Rosji. 

Argentyna Buenos Aires lO
Telegramy z Raoja, donoszą te wy. 
buchła tam doia 7 b. m, rewolueja1 
wszczęta przez • Uniao Civica Ra· 
dicalc. Rewolucjoniści zdobyli po 
gwaHownej wałce koszary policji 
i otoczyli pałac gubernatora pro· 
wincji. Ludnośc miasta żyje w o· 
gromnem przeiażeniu. albowiem 
rewolucjoniści przebiegaj~\ w sza• 
lunym p~dzie miasto w automobi. 
lach i wznoszą dzikie okrzyki na 
pomyślnoM rewolucji. Na.atępnie 
rewolucjoniści złożyli z urz~du gu• 
bernatora,.prowincji Florendana de 
Avila i uwi~zili szefa policji z San· 
tiago p. Gordila Bu:itos Mamela i w 
miejsce ich zamianowali guber· 
natorem p. Jose Lopes Gonzaiez 
a szefem policji p. Ramona Moreira. 
Rzl\d federalny w Buenos Aires po 
otrzymaniu tych wiadomości wysłał 
tam natychmiast wojsko i zarządził 
interwencję federalną. Gubernator 
Fłorencio d' A vila został przywró· 
eony na swe stanowisko, jakotet 
szef policji. Ostatnie wiadomości 
donoszą1 że interwentarem został 
zamianowany generał Sola1 który 
po przybyciu do la Rioja zajął siEJ 
zaraz uspokojeniem miasta i pro· 
wincji. Rewolucjoniści złotyli broń. 
Prowincja uspokojona. 

Francja. Rzym 10. - Włoscy 
znawcy fmansowi :.1znają,1 że spa· 
dek franka francuskiego jest spo· 
wodowany ofenzywą kół finanso· 
wych niemieckich, londyńskich, wło• 
skich holenderskich i nowojorskich, 
które utworzyły sojusz finansowy. 
Oprócz tego znawcy ci przypusz· 
czająt że • najci~ższy cios frankowi 
temu zadała średnia klasa franco· 
ska' przez zakupywanie funtów szter 
lingów przy pernocy giełd w Me· 
d]olanie i Turynie. Nakoniec twier· 
dzJ4, że rehabilitacja francuskiego 
fran. kosztować będzie~wie!e czasu. 

Paryt 11. - Odpowiadajac w 
Radzie panatwa na interpelacje 
niektórych deputowanych od nośnie 
do stowarzyszeń reli~ijnych. p Po· 
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Czego chcesz odemnie? Czy Olga ch~ znów posła· w rękach tego djabła, bo to będzie mojem ~ie- ja o tam bardzo dobrze. Chce pan jednak z niena· na krzesło, gdyż kolana się pod nią uginają i drży 
ła z rozkazem zamordowania mnie ? szczęściem. · wiści dla mego męża wspierać teio łotra, aby mnie oa calero ciele. Wobec tak wyrafinowanej bezczel· 

Alfred udaje coraz większe przerażenie. Zbliża Glęboko wzruszońa wieśniaczka patrzy na Lia· zgubił l Czy jesteś pan naprawdę zdoJny do takiej ności test ona zupełnie bezradna i bezbronna, a 
on si~ znów do Liany, a głos jego brzmi jaszcze nQ z lito~ci(\ i przyciska Ją uspokaj(\jqco do siebie. nikczemności. oburzenie odbiera jej reszt~ przytomności umysłu. 
czulej, jak poprzednio. - Kochana pani - mówi oua naiwnie - pani Baron Foebren nie może ukryć swego zakł6· Widząc ją blisk14 omdlenia, przystępuJe chłopka 

O, kochana ~ono, jaki demon więzi twe zmy- gada nie do rzeczy. potania. Nie upadł j 1-szcze tak nisko, i nie jest tak prędko do n!ej i bierze ją w swoje ramiona. 
slv ? Nie rozumiem cię. - Jesteś naprawdę chora, - To samo i ja m6wiQ - przerywa jej Alfred niesumiennyrq, aby ta apelacja do jego honoru nie Korzystając z tej chwili i widząc, że od niej 
bo jakżez byś inaczej tak mówić mogła? Popatrz - Liano, ty nie wiesz, co mówisz:. Ta katastrofa trafiła. wszystko zalety, wyjmuJe Alfred z kieszeni portfel 
na mnie i słuchaj, co do ciebie mówią. Musisz kolejowa pomieszała twój umysł. Ty jesteś cią~ko - Co tu począć - myśli on, wiedząc, że od Kurta, który nieprzytomnemu baronowi Marwitzowi 
mnie przecież poznać. chora. zachowania się jego wszystko zależy. odebrał, otwie!'a go i pokazuje gospodarzowi doku~ 

- Tak jest, poznaj~ cię bardzo dobrze, ty dja- - Nikczemny łotrze - krzyczy Liana, szale- Alfred widzi jego wahanie i nie daj(\C mu czasu ment. t. j. paszport, wystawiOny na imię i nazwi· 
ble wola Liana z coraż większem rozgoryczeniem. tlłc z oburzenia. - Odgrywasz jeszcze rolę meglł ao namysłu, przemawia do niego tonem rozpaczy : sko Kurta. · 
Jak się natychmiast stąd nie zabierzesz, to ja opo~ męta, barona Kurta Marwitza. O, przenikaro ja te - Wybaog :tonie mojej obratliwe jej słowa ko- - Oto dla przekonania, ze jestem rzeczywiAcie 
wiem tym ludziom tu, kto ty jesteś j jakie zbro· lraz djabelski twój plan. Mam jednak w Bogu na· chany przyjacielu. Widzi pan przecież, !e ona do. baronem Marwitzero - mówi on dumnie. - Wi· 
dnie popełniłeś ł dzieję, !e wyrafinowana twoja intryga tobie się nie stała pomięszania zmysłów. Ona nie wie, co mówi dzicie przecież, że to moja legitymacja. Spodzis-

- Wielki Boża, c6ż ja mam na to odpowie uda. Jeżeli tylko męża mego uratują, to on mnie i nie jest za to odpowiedzialna. wam się, że mi teraz wiertycie i wiecie, co e 
dzieć? Jak~e uwolnię biedni\ swą żonę od tej 1ut odnajdzie, a wt· dy ostatnia twoja godzina wy· - Wszechmocny l - wyrywa się z ust Liany. bezsensownej gadaninie mojej żony macie myśleć. 
f1ksacji? - lamentuje aktor z dobrze udaną roz• lbije, ty szatański łotrze. Wtedy poło~y koniec - Czyż nie masz piorunów, aby tego nikczemnika - Rozumie się, wielmożny panie. WidzQ, !e 

' paczą. wszystkim twoim sztuczkom. l zmiażdżyć? l wszystko w porz(\dku - odpowiada chlop uni!enie. 
. . . . . . . Alfred u§roiecha się szatańsko. Wie, że mu Baron odwreca się zaambarasowany. Poczciwa Procedura ta nie uszła uwagi Liany. Poznaje 

1 Iana me ~osJada się z gm~~ 1 oburzema, a Kurt już teraz zaszkodzić nie może. - para wieśniaków także przykro poruszona Jest tll ona portfol swego męża w rękach .Alfreda i nie 
Alfr~d ~myśl:ue d? os!atec~ności. Jfł doprowadza. - Jestem zupalnie bezradny - mówi z west- scAną i by ilł ukońkzyć, pyta gospodarz barona dowierza swoim oczom. Wydawszy okropny, prze• 
W Im . ~~~kszy ~mew ~ pasJ~ Ltana wp~da,. tern chnieniem i załamuje ręce - biedna moja żona Foebren : ra~liwy o'<rzyk, podskakuje ona i rzuca się na 
łagod~teJ 1 czuleJ wyrafmowany aktor z Dl(\ SI~ ob- tak ju! się tą katastrof!ł przejęła, że nie mam pra- - Mój panie, czy mógłby mi pan wytłumaczyć tryumfująco u~miechniQtego aktora. 
chodzi. . . . . . . wie nadziei, by jeszcze do rozumu powróciła. tę scenę. Pan musi przecie~ bez wątpienia wie- - Skąd masz ten portfel, nikczemnikul -

. Poczmwy ~I.eśn~acy me wu~d~ą, co ma]ą myśleć - Swiadcz~ aię Bogiem, że nie jestem !SZaloną dzieć, czy przyjaciel pański jest rzeczywiście tym, woła ona blisKa szału. - To jest portfel mego 
Nie przyc~odzt_ 1.m Jednak. zupelme .. na myśl! że są - wela Liana b 'agalnie, zwracając się do gospo· za którego się przedstawia. Zyczyłbyro sobie wie· m~a. Morderco. Tyś go zamordował i własn•M 
świadkami takieJ ~zata~sk~ej ~:omedJI. V! .naiwności darzy. - O, wierzcie, mi, poczciwi ludzie, że ja dzieć, czy ta pani ma słu<>~noś(\ czy nie l jego sobie przywłaszczył. Boże miłosierny! ... Kurt ••• 
s~ego ducha, maJą om Lianę rzeczywiścle za zwa- zupełnie do rzeczy mówię. Ten ·łotr, który tak - Mogę panu dać pewność - krztusi si~ ba· Kurt ... i nie żyje l 
JJOWaną. . . świetnie udawać umie, tak~e dobrze wie, że to ron - że to rzeczywiście jest baron Marwitz. Jest to okropny cios dla biednej; nieszczę§liwej 

O _to Alfredow~ tylko chodzi. Zależy mu ~a tam, szczera prawda. Obrońcie mnie przed nim i przed - Kłamstwo - przerywa mu Liana - to po· kobiety. Chce ona. wydrzeć Alfredowi portfel, lecz 
aby Lia~ę. za warJatk~ uwa~ano. ~aczyna więc ~ę- jego towarzyszem. I to pan, panie Foebren, co l -- dłe kłamstwo. wtem robi się jej ciemno w oczach i gdyby chłop-
ce .lam~~ 1 lamentować, że Jej takie ogromne Die· mówi dalej, zwracaj(\c sio pogardliwie do stojącego - A kto jest ta pani l - pyta chłop dalej. ka nie była prędko złapała ją w ramiona swaje1 
szcz:ścle .s~otkało.d .. . . ć k barona - d~iałasz pan na współką z tym morder· - Ta pani jest jego żoną - otwiadc!a baron byłaby ona z całą siłą bezwładnego ciała na po .. 

. O~ZCIWI go~p? .a.ze !110 m_ogą POJfł . os art~~ cą i kto wie, czy wyśoie nie byli tymi, którzy mego bezczelnie. dłoaę upadla. 
L~an~ 1 c_oraz sdmeJ utWierdzaJ(\ siQ w Wler:ae 0 JeJ męta i mnie w wagonie napaść chcieli. - O, Boże l - woła Liana tonem najwyższej Alfred pośpiesza jej prędko z pomoc(\. Kładą 
szalenstwie: . . . Baron uśmiecha ęi~ tylko zimno i obojętnie rozpaczy. - To nie prawda. A pan, baronie Foa· oni niaprzytomną Lianą na Jtanap~. a gospodarz 
. Wr~szme . poz~a1e . m~szcz~li"!a o~' ra,. w Ja· wzrus1ając ramionami. bren, pan wie to tak dobrze, jak ja. Pan wie, kim przypatruje s o ternu ze smutną minfł. Myśli jego 

k•em nJnbezpie.czenstwie się znaJdUJe; PoJmUJ8 on~, - Nie rozumiem doprawdy, pani dobrodziejko ten łotr j est w rzeczywistoAci. Miej pan litość na- nie trudno odgadnąć. 
co Alfred zamierza. .Peł~a . grozy .1 . strachu łapie - odpowiada szyderczo demną i powiedz prawdę. Od wróciwszy się do niego, mówi Alfred : 
ona chłopkę za ręce 1 t uh stę do nieJ. - 'Panie l - wola Liana trzęs(\c sią z . gnie· - Co za okropny szał - · przerywa jej Alfred. - Nie chC!2 waszej gościnności dłużej naduty· 

- Błagam was, dobra kobieto - woła zroz- wu. - Jeteliś pan jeszcze nie upadł tak nisko, jak - Widzę coraz bardziej, jak eborobłiwą jest twoja wać. W1dzicie sami, że z ~Onll moją bardzo ~le i 
paczona - na miłość Boską, ochrońcie mnie przed tamten lotr, który się za mego męta przedstawia, wyobrataia, kocbana Liano. Będę ciQ musiał ko• musz~ z nią Jaknajpr~dzej do miasta jecha~. Czy 
tym człowiekiem. To aie jest mój mą!, to jest to. powiedz pan prawj~ i zdemaskuj pan tego po aiecznie od'llać do zakładu, aby ciQ tam z obłędu moalibyście nam może jaki wygodny wóz i par~ 
nik czemny łotr i morderca, który sifł ju~ nie raz dlego zbrodniarza. .Zna pan m~ża mego osobi~cie, twego wyleczono. dobrych koni wynaj(\ć ? Zapłacę, ile tylko zechcą1 
na życie moje chciał targnąć. Nie zostawiajcie mnie nie jest pao preyjacielem jego1 lecz ~rogiem, wiem Nie zdolna jut odpowiedzie6 na to, pada Liana O pieni~&dze mi nie chodzi. (C. d. n.). 
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ftr. 22 

r. Graetaae de Ollvei.ra 
operator-akuszer 
masażem elektrycznym, reuma
newralgje i paraliż. Bada nos, 

us.1.y i gardło. 
ul. 15 de Novembro 93 na pi~trze 
ptek14 Tell. Telefon 575. 

e oświadczył, że organizacje 
jne powinny być ur~galowane 
ug praw kanonicznycn, przy 
ltłdnieniu praw francuskich. 
st~pnie zwrócił uwag~ na po· 
ę świ~tcgo związku i prosif 
deputowanychł aby nie utru

a interpelacjami praey rzq,du. 
o de Janeiro 11.- Telegramy 
tsłane z Paryźa zavviadamiaj<IJ 
remjer francuski p. Uaj mund 
car€. zażądał od Senatu zatwier· 
ia swego planu finansowego 
adczając, że jeżeli pl<ln ten 
ostanie zatwierdzony gabinet 
się do dymisji. 

aryt 12. - W Paryżu utwo· 
się :.Klub Samobójców«, któ· 
członkami są nieszczQśliwi w 

aci m~żczyźni i kobietył stru· 
i życiem, i pozbawieni wszel· 
nadzieji i iluzyj. Celem klubu 
jest, dodawać odwagi swym 

okom i zachęcać ich do dal· 
o tycia przez duchowe połt\ · 
ie siQ. 

recja. Ateny 10. - Powia· 
w kołach politycznych, te naj. 
y mąż 'stanu Grecji i wielki 

jota p. Eleuterie Venizellos po• 
owił wyjecbać z Grecji i nie 
ować si~ więcej sprawami po· 
zaemi. Grecji, zniecb~cooy U• 
m niektórych sfer, a szczegół· 
wojskowych, chcących zaraz 

rowadzić w Grecji rz(\dy repu 
ańskie i ogłosić detronizacj~ 
a Jerzego i jego rodziny-mi 
rady Ve!)izellosaJ aby t~ ważaą 
stję rozstrzygnął plebi!cyt. -
izellos znając swój naród1 nie 
uje Grecji spokoju z nastaniem 
Jów republikańskich. 
erlin 11. - Grecja uznała bez 
aokowo rządy sowieckie Rosji 
podstawie podpisanej tu .ugody. 

~
eksyk. Frontera 10. - Po· 
o telegramów poprzednich, za· 
adających pobicie i rozprosze~ 
wojsk rewolucyjnych i ustałe· 

l w kraju spokojuJ sztab jenerał• 
rewolucjonistów donosi, że za· 

~ wojskom legalnym ogromną 
~kę prze~ kompleto~ ic~ pobicie 
bit .v1e msędzy staCJami Capren 
ltipan, która trwała blisko pięć dni 
';W bitwie tej wzi~ło udział po 
tysięcy wojska z każdej strony. 
~n~ło i zostało r.anion1ch pr21eszło 
o,tu żołnierzy. 

!Meksyk (miasto) 11. - Generał 
ljsk legalnych Escobar, wyruszył 
, czele s~eściu tysięcy WOJSka do 
pnu Vera Cruz, aby wziąść u 
~~~~ w operacjach przeciw rewo-

~
onistom, zagrażającym linji ko· 
wej między Meksykiem i V era 
z. 

Z Kurytyby. 
~eden wi~eej nieszcz~śliwy 
,padek • powodu nieostroż· 
~~o obcllodzenia si~ z bronią 

palną. 

Smutny wypadek zdarzył sie zoo• 
dn. 9 marca br. na Agua Verda 

~owodu nieostrotnego obchodze· 
Jl siq z bronią. 
Dnia tego o godz. 2 po południu 
rbrali się na polowanie mololetni 
arjan Blum~cki, Jan Polka i Ed· 
ard W os. W czasie polowania, 
rzelba, którą się posługiwał Marjan 
lumacki, nagle wystrzeliła i rani 
ci(żko w p!ecy Edwarda Wcsa,. 

~ry padł brocząc krwią na zie• 
ią. Wkrótce na miejsce wypadku 
•zybył zawezwany lekarz policyjo 
rJ który ranionego opatrzył. Niesz· 
~~śliwem polowaniem zajda si~ 
raz policja. 

»GAZETA. POLSKA~. BE\AZVLDc 

Z Bahii 
Zt arg zbrojay w Bahii wisi 

na włosko. 

Stosunki polityczne w Bahii sa 
tak naptQżone z powodu wyboru 
kandydata na przyszłego guherna· 
tora stanu, że zdaje Się, nie 
obejdzie si~ bez krwaych zajść. 

Obie partje utrzymają, ie ich 
kandydat został legalnie .wybrany 
i przez Zgromadzenie stanowe za· 
twierdzony i niewiadomo doprawdy, 
która z nich ma rację. 

Obecny gubernator BahH Dr. J. J. 
Seabra i przez niego popierany 
kaoC.ydat p. Arlindo Leone oświad· 
czyli, że nie ustąpią i praw swoich 
bronić b~dą :nawet z bronią w rQ' 
ku. Gubernatar Seabra wydał do 
mieszkań,;ów swego stanu płomie· 
nisty manifest, w którym oskarta 
rząd federalny o nadużycie praw 
konstytucyjilych. Strona przeciwna, 
popieraiąca kandydatur~ senatora 
Gees Calmona1 nie ma także wcale 
zamiaru ustąpić. Spodziewać sifJ 
wi~c należy, że przy objęciu wh• 
dzy stanowej przez naviego guber. 
natora1 co wkrotce ma nast~pić1 
niezawod!:ie przyjdzie do krwawej 
walki. 

•j 

Z Rio de Janeiro. 
Nowe deklaracje szefa misji 

f'lnansowej an,ielsk1ej. 

Lord Montagu w wywiadzie 2; 

redaktorem pernambukabskiej ga · 
zety •brnal do Commercio« oświad 
czył, że przyszłoać BrazyJji zależy 
przedewszystkiem od samych Bra· 
zyljan. Natura dała Wam - powie· 
dział lord Montagu - wielkie skar· 
by1 lecz irzeba je umieć wyzyskać. 
Nie ma na świecie narodu, który 
by wystarczał sam sobie, ll uzc~e 
gólnie Brazylja" która posiada tak 
rozległe, prawie niezaludnione te
ry!orja. Bez komunikacyj i transpor· 
tów żadnej korzyści nie będzie mia• 
ła Brazylia ze swyc!l obsrrnych 
terenów. Należy wi~c posta&ać si~ 
o kapitały, któreby poparły wasze 
dobre chęci i wysiłki i o rz4d, któ
ryby umiał kierow~ć sprawami pu· 
blicznemj i dał gwarancjQ tym, któ• 
rzy z wami zechcą współpracować. 

.costeira• naJtyła "Lioyd 
NaeionaJ•. 

Potwierdza si~ wiadomość, że 
grupa, która kontrolował& kompa
nj~ okrt:tow~ , Lloyd Nacionalc 
przelała swoje akcje na firmę Bra 
eia Lage, właścici€lk~ kompanji 
okrQtowej pod firmą .. companhia 
Nacaonal de Navega<;ao Costeirac. 
Głównym akcjonarjuszem Lloydu 

Nacional był p. Jose Martinelli. 
Bracia Lage nabyli tt: kompanjQ 
okr'=tową za 20 tysi~cy kontów .. 

W Rio zmarł geaerał .Joaquim 
Ignacło Baptista de (lastro. 

\ Dnia 7 il:!arca br. w swojej re
sydenc;i przy ul. Humayta 238 w Rio 
zmarł generał Joaquim lgaacio 
Baptista de Castro, jeden z najdol· 
niejszych szefów wojskowych i naj• 
lepszych patrjotów brazylijskich. 

Przetył lat 64, z któ:-ych 49 
poświ~cił służbie dla Ojczyzny. Po· 
chod~ił ze stanu Goyaz. 

Z R ·io Grande do Sul 
W Związku z owt~zieniem by· 
lego geaerała rewolDeJ'jDelo 

Denny Barreto. 

Wyższy Trybunał sprawiedliwości 
stanu Rio Graode do Sui 3 ma gło , 
sami prLeciw dwomł odmówił U· 

dzielenia »habeas corpusc na ko 
r2y~ć generała Menna Barreto1 któ, 
ry w Carasioho we własnej obro 
nie zabił podoficera wojska stano· 
w ego. 

Za•ordowanie osławionego 
kapangi. 

W miejscowości Sao Francisco 
de Paula w stanie Rio Graode do 
~ul został zamordowany B·>navea
tura Ferreira o~ławiony, kapanga.~ 
awanturnik i bandytaJ który brał 
czynny udział w zaburzeniach fa· 

, .. 

natyków w Contestado i w ostatniej 
rewolucji riograndeńskiej. 

Sytnaeja polltye•na w .Rio Gran 
de do Sol zac•yaa w f~ znowu 
zaostr•ać. Krążą pogłoski o ao-

wej rewolucji. 

Wiadomości pochodzącP. z Porto 
Alegre głoszą, że nadch. dzi tam 
mnóstwo skarg ze strony opozycji 
przeciw nadutyciom Wł1ldZ stano· 
wych przy wyborach do Kongresu i 
Senalu federalnych. Wśród byłych 
rewolucjonistów panuje wielkie za· 
niepokojenie i oburzenie. Krążą po
głoski1 że to oburzenie spowodo· 
wać może nową walk~ bratobójc~ 
i to jeszcze przed wyborami.~ 

Byli rewolucjoni§ci śleJzą z wieh 
kiem zainteresowaniem przebieg za 
targu politycznego w Babii, bo ma• 
ją zamiar wcząó nową rewolucją, 
w chwili, gdy ~ię sytuacja politycz 
na w Bahii pogorszy. 

Pocieszmy si~ nadzieją, :ie St\ to 
tylko p:>głoski i że ani rząd sta 
nowy, ani federalny do nowej wal· 
~i bratobójczej mi dopuszczą, za, 
poaiegaj'c dalszym skargom opo· 
zycjonistów, o ile te są słuszne. 
Prawdopodobnie tym skargom i e· 
wentualnym nadużyciom niektórych 
urz~doików stanowych zapobiegnie 
generał Setembrinc, który na czas 
wybo;:ów ma wyjecbać do Rio Gran. 
de do Sui i któremu tak bardzo 
zalety na zupełnem uskoko)eniu 
swego stanu rodzinnego. 

Santa Catharina 

Z Rio de Janeiro donoszą. że 
na pokładzie okr~tu »Se-ydłitzc 
przybyło 3 000 imigrantów niemie· 
ckich, udajacych si~ do stanów po• 
łudniowych, między niemi i do S ta 
Catharina. 

Dzienniki brazylijskie robią przy 
tej okazji wyrzuty Kongresowi, że 
jeszcze nie zrozumiał korzyści1 ja. 
k~ krajowi przynosi systematycz· 
nie urządzona imigracJa, i stawia 
za przykład stan S·ta. Catharina, 
który za kilka lat stanie si~ jednym 
z najbogatszych s'anów Brazylji 
jedynie skutkiem stałEgo napływu 
imigracji. 

Obecny stan szkolnictwa 
i oświaty polskiej poza 

granicami Państwa. 
{Ciąg dalszy). 

VIII. W całej Szwecji jest około 125 
polskich robotników, ~atrudoionycb prze, 
wa:inie w rolnictwie i rozproswnych po 
kraju. Zorganizowanie jakiegokolwiek 
zespołu polskieg.J jest w tych warunkach 
niemo~iwe. W Norweg i żyje Polak6w 
niewielu. 

IX W DanJi kolonje polskich robo· 
tników maleją przez częściowy ich po• 
wrót z groszem wysokowarto~ciowym do 
Ojczyzny. Mnieją tam szkółki po!skie w 
Aalborg, Maribo, w Nykfobing (~alster) 
i w Kopenhadze. Przytuliły się one do 
katolickich parafji misyjnych i są pod 
opiek4 Sióstr Zgromadzenia Serca Jezu 
sowego. 

X. W Ang!Ji Polacy przebywają w 
małej liczbie przeważnie jako rzamieślni. 
cy: krawcy, stolarze, fryzjerzy. Skupi~:Ska 
polskie istnieją w Gla8gow, Leedis i w 
Londynie. Mają też w Hoxton 'fowa. 
rzystwo polskie, które dotąd nie odczu
wało potrzeby szkoły polskiej. Na uni· 
wersyteŁach angielskich w Cambridgs i 
w East Fondon College studjuje kilka· 
nastu obywateli polskich, przeważnie o 
nazwiE~kach mniejszości narodowej. 

XI. W Holandii kolonja polska w za· 
głębiu !.imburskiem liczy obecuie nięco 
ponad 200 rodzin. Rodacy nasi poza
kładali tam kilka towarzystw, które SI\ 

. złączone w Komitecie Polakow. Dzieci 
polskie uczą si~ czytama i pisania pol· 
skiago w 2 szkołach, nauczycielami s~ 
górnicy samoucy. 

.. ~· 

XII. Do Belgji zdąża coraz więcej Po. 
laków, mianowicie takich, którzy drogą 
nielegalną wychodzą z Niemiec z West• 
fal1i lub z jakichbądź powodów nie znaj
duj l\ pracy we Francji. Osiadają przy 
fabrykach i kopalniach na posraniczu 
Francji, jak Micheron, Winterlag, Clła 
nac, Pragnom oraz w okolicy Leodjum 
Jest ich JU~ więcej nit 2 000, Założy h 
.Związek Polaków katolików w BelgW, 
który ma być też środowiskiem oświa
towem, O założeniu szkoły polskiej jesz• 
cze nie pomyślano, ponieważ F olacy 
przybywają do Belgji przeważnie bez 
rodzin, a praeuJil w małych grupach. 
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BACZNOŚĆ 
Prawdziwe hnie ceny %najdziecie w składzie spożywczym 

L UC CA & C-ia 
Wielki depozyt zboź& i nacianalnego wina. - Sprzedaż hurtowna i detalic1:nl\ 
. Plac Coronel Eneas (dawniej plsc da o:dem z& l{atedrl}) nr. 7. (055) 
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i Czas zamawiać świeże nasiona! · i 
~ ~ = Skład nasion z Polski ~ 
~ Pawła NIKODEIIA ~lt 

i KURYTYBA Travessa Zaeharias nr. 5, (ulica plOwadząca E 
4lf 7 z Awenidy Luiz Xavier do Placu Zacbarias). ~ 
,.ą ' IJ 
lfi <et V bJi 
~ ~ ~ ; Warzyw: 'KAPUSTA, buraki, b!'ukiew, cebula, = = c:'~ = marchew, . sałata i t. d. = 
~ t---4 ..Q ~ ~· ~ ~ ~ ·- Kwiatów: Bt·atki, goździki, Iewkonje, maciejka, = = Z ~ mak i t. d. = 
~ ROZSADA z nasion z Polski: kapusty, kalafjorów, buraków, = 
~ sałaty i innych warzyw - oraz sadzonki kwiatów. (Dostarcza = 
4!f si~ z własnego ogrodu). ~ i Kto przyjeżdża zdałsza do ~urytyby1 nięch tu zaopatrzy e 
C!f siebie i sąsiadów w doborowe nasiona. bJI 
~ ~ 
~~~~~~~9999~~,~~~9~·,·~~~~~~·~~~~ 

Handel Polski 
w Barro - ·Ereehim Rio Gr. S. 

Władysława Obroślaka .. 
Nowo sprowad~ony wielki wybór towarów metrowych, jakoteż narz(2· 
dzi rolniczycb1 kuchennych i wszelkich drobiazgów. Kupu~ę produsta 

koloojalne, - płacę wysokie ceny. 
Adres: Władysław Obroślak 

Barro-Erechim - Rio Grande do Sui. 

Prócz tego pracuje przy szlifowaniu 
djamentów w Antwerpji około 3 000 
obywateli polskich Żydów, którzy swe 
dzieci posyłają do szkół francuskich. 

XIII. Francja. Ludność polska z za
chodu Niemiec wychodzi masowo do 
Francji; powoduje nią bieda, chęć po· 
prawienia sobie losu i niemożliwość po· 
wrotu do Polski, czego tak gorąco pra• 
gnie. Z Polski zaś wobec braku pracy 
wywozi się niestety, bezustannie trsiące 
najzdrowszych robotników na zaludnia 
nie Francji. Miesięcznie przybywa około 
10 000 Polaków, stąd liczbę ich obecną 
można podać już na 25 000. Ludzie 
t!i pracują jako górnicy naJbardziej po• 
szukiwani, dalej we fabrykach i przy 
odbudowie na północy Francji. Drugie 
większe Skupienie Polaków istnieje w 
Lotaryogji, trzecie przy kopalniach środ
kowej Francji, wreszcie naJmniejsze na 
rołudniu w departąmencie Tarn. Prócz 
tego po całej Francji pracują Polacy w 
rozproszeniu w rolnictwie i ogrodnic· 
twie. Jan Suchowiak. 

(Ciąg dalszy nastąpi). 

------------. 
Ostatnie wiadomości. 
RIO DE JANElRO. - Donoszą z 

Rzymu, że rząd wloski udzielił Polsce 
pożym>.kę w kwocie 400 miljonów lirów 1 
gwarantowanych monopolem tytoniu., 

Dzienniki włoskie wspominając o tej 
pożyczce, twierdzą, że jest ona najlepszym 
dowodem solidnej sytuacji finansowej 
Włoch. 

GENEWA. - Wiadomości tełegra1 
ftczne informują, że przedstawiciel Uru1 
gwafu p. Guani b~dzia przewodniczył 
najbliższem zebraniom Rady Ligi Naro• 
dów, na których Rada obradować bę
dzie tylko nad kwestją Kłajpedy i nad 
sprawami polsko-niemieckiemi. 

P. Guani w wywiadzie udzielonym 
dziennikarzom oświadczył, że pań~;twa 
Poludniowej Ameryki z zainteresoW.· 
niem towarzyszyć będ14 wyjaśnieniom 

pewnych punktów, które b~dą przedło-I 
żone Radzie Ligi Narodów. 

Związek Polskl w Koryłyble. 

NADZWYCZAJNE WALNE ZEBRANIE 
Niniejszym zaprasza si~ Sz. członków 

Związku na Nad~wyczajne Walne Ze
branit!l, które odbędzie się dnia 16 mar· 
ca 1 b. o godz. 2 aj po południu l woła· 
ne w celu uzupełnienia Zarządu. 

Na porządku dziennym ważne sprawy 
Za Zarząd, Sekretarz K. Mitczuk. 

---------------------------
Poszukuje siQ zataz dobreg:> 

STELMACHA przy stałej robocie 
i dobrej zaplacie 10 do 12 mitów 
dziennie. Zgłosić si~ do firmy Wie· 
czorek & U aterbusch- Oficina Me. 
chaniczna i Fabryka Wozów w Ja. 
guariahyva- Parana. 

Szakier 
Sprzeda si~ lub wydzieriawi za 

ceno umiarkowani} srakier, składaill
cy sio z: czterech alkrów ziemi, 
dużego i 1V dobrym stanie sio znajdu• 
1llcego domu mieszłl:aloego, pajolów i 
innych ulepsze1\ gospodarskich, połoa 
żony w dystrykcie Nowa Polonia, w 
miejscu, gdzie knyźuill si~ drogi pro• 
wadz11ce Jo Campo Comprido, Santa 
Felicidade, S lgnacio i Orleans. Jest 
doskonałym punktem dla każdego in' 
teresu. 

Bliższych informacji nabyć można 
na Pra~ta Tiradentes w sklepie pod 
nr 19. 

----------------------·----
Potrzebaa jes& służąea. 

BLższe informacje udzielone zo· 
staną przy ul. Stelffeld Nr. 341 róg 
ul. Colombo. 

.......................... 
: Dr. Zygmunt Gradowski : 

: ADWOKAT ' 
! Po ukończeniu uniwersytetu, * 
•, ma 2aszczyt zawiadomić Sz. ,* 

Kolonią Polską, iż otworzył * kancelarj~ adwokacką i że 11 
' załatwia wszelkie sprawy cy- ' 
~ wilne1 kryminalne, spadkowe, C * rozwodowe i t. d. i 
' Biuro i mifszkanie : ' * Praęa Osorio lł,37. l ........................... 

Do sprzedania. 
Z powodu wyjazdu jest ~o sprzeda• 

n:a 16 alkrów ziemi dobrej, na której 
znajduje sio dużo luu, kapryjugi, je• 
den alkier usadzonej kukurydzy, jeden 
alkier bawełny, pół alkra ryżu, fasola 
i pastw1sko - wszystko ogrodzone 
kolczastym drutem. 
Opróc~ tego są do sprzedania 2 ko. 

nie, 2 siodła. m~skie i damskie, 2 
chomonta, 1 krowa dobra, l wóz, i l 
pług, 2 brony przyrz4dy do roblenia 
cukru i makaronu, 2 maszynki do sa
dzenia, l manynka do niszczenia · 
mró'flek, jedna do łuszczenia kukury• 
dzy, 22 drzew pomarańczowycli i 
mandarynek, winogrona, drzewa figo
we, morwowe, sprzE;ty domowe, kury 
kaczki, etc., lite Wszystko można na· 
być bardzo tanio. 

Bliższa wiadomość na kolcnJi Tor· 
vinho u Jana Darowańca 

--------------------------
KurtJ pteni~d~y. 

Kurs marki polskiej : za 1 dolar - ~ 
milj. 350 tysięcy (dn. 9/2 1924). 

dnia 15 marca 192~ roku, 
Frank 39C l Pezo zL 6$408 
Frank szw. 1$480 Dolar 8$7® 

2-5 
________ _._____________ ---- Lir $382 ł Funt szterl. 36łaGO 
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-----------------------------------------
Dr. Mirosław Szeligo\vski •• mas • {'$~ : 11M ... ••••••aJ}• l ~· 

J.lyły as)"d~n't klinik europejskich Wielki Sklep Polski 
Leka:rz. i. ope:rato:r 

DOKONUJE WSZELKICH OPERACYI CHIRURGICZNYCH l KOBIECYCH 
Lf't:t · rodług ~~a)nows-:ycn spo~obó\'1!. B<lda za pomocą oromiem Roentgena. 

V9sh11da włal!!łuą praeow,Ji~ do badań mikroskopowyeh i b ii.drd4 

• Marcina Szyndy & Ska 
... krwi ua choroby ukryte. • 

Cho·l'ycit z tJmiejscowych przyjtnuje na leczen'te 
UJ swej klinice. 

Plac Tiradentes N. 19 
r:-

r~ Rua Si\o •.Fraac~sco a. •~- Kuryt.ybs 
• ma zawsze na składzie: mąkę pszenną. żytnią i kukui'ydziaoą1 cukier, ryż1'sół, 

śledzie, śliwki. rodzenki i konserwy owocowe. ~ 
l "" -----
łłV',.t.-..;... ______________________ _ 

u • • 
Ma również najlepszą kawQ mieloną z własnej fabryki. 

T run ki krajowe i zagraniczna w najlepszych gatunkach 
Kupuje produkla rolne jakoto: kukurydzę, fasolę, ziemniaki, masło1 jaja1 drzewo it.p. 

~ SPBZEDAŻ N& KOLONJE H1JBTOWNA.. l DĘTALI«JZNA. 
• CENY PUZYSTĘPNE 

, F osiada filje w Thomaz Coelho i Araukarji 
l ....... ········· ~····· .. 

~~~~~~~~~~~~~*'~~~~~~~~ 
*•• 
' 

........................ ~ • \ * Fabryka cukierków ' 
Najwiąkszy wynałaze { dJa l6czenia s y filisu 

Eli:xi:r ,,9:1.4'' 
uznany przez Narodowy Departament zdrowia publicznego pismem dn. 21 lutego 

(Dokońc"'f nie) 
Zaczą:em już na naszej Jini (Correia 

Netto :taukę pedagrgiczną i katechitmu, 
t·d dnia 4 Lutego r. b. Nauka kate
o:h'r.r.u jest wykhda.na 2 razy w tygo· 
dniu a mianowicie we wtorek i ctwar· 

·tek Już do Joh 18 - t l uczęszcr.a na 
naukę ogólną l ~ dziatwy płci obolej. 

Sii Towarzystwa Pobkie pod różnem i 
lytułami ns różnych ltntllch j n. pr:: 
na F tlipoe , Noronha, Julho de Castillos 
rł"' Sa11 Br. z (w poblit:u Corre111. Netto, 
7& rzdrą Subt1Uem): na lini Ewaristo 
Teix 3ir . na A!-s s Brazil, na Lauranti
nte, na nowej kolonii Gracham; i w 
centrum kolonji w miesteczl!.u . NlektóJ 
re są 1ui wykońctone. a inne na wy
kończeniu. W nitktorych już sie dziatwa 
ks~tt~łci, w '0'1jt;h zaś nie., lub mało, 
:t bn:.ku !il n2!U';zycielskich - lub z 
bu,ku utrzymania. n ezbędnego; szcze. 
gclme żonatym ::auczycielom, lub za
m Żnf:m nauczycielkom, nie pobierają
cym sub"encji albo pensji rz11dowej 1 
ani z t.c)warzystwa stałej; a jedynie za
pi ty m•epięcz'lej od dztecka, co zuwy 
cr ;> j wynos! po 1 500 - obecnie 2$ 
2$500, ~ najwiec 3$, mieś. i to o ile 
rr11 w1adomo. pobiera te; płaco jedna, 
11 n jwvżej 2 szkoły na kolDoji naszej; 
wiec rzecz jasna, że w dzisiejsze c za· 
s' Jf.'d· nie ze szkoły trudno s·e utrzy· 
m ć , tem b~rdtiej n;e mogąc pomieścić 
\~ię~ej niz· 30 uczni. Bo mało kto dba 
pc stu.: na ue ycielowi prócz tego jakieś 
d vbrowolne honorar)um. 

.~ '·. 

Na kt; lOOJl nanr-j w centrum (na 
, e uJe" ) mieliśmy c kazi <t p c dziwiać zdoi 
r1osci rr ówcy - t dwoksta znskomttego 
(tubyJc · ) p . Simrus Lope! F:lho i wiel· 
k:e zg~o ,. .. , 11ctz.enie konnvch i piesz~·ch 
i kiH~a san,ochi: dów z okazji manifest&• 
cji, dia oką ani' czci i wdzitczncści 
za op'eke i dzielność (w czasie osta• 
tn•ej rewoluc) szan st.lłrcowi s iwowlo
~ mu Zecca-Nettowi 1 jego żołnierzom 
towarzysz~&cym mu wiernie. 

Pan Zecca· Netto przy~yl na samo· 
chodz:e w to\\'arzystwie innych s ' mo· 
~tlodów dooiero około godz;ny 2 ej po 
pNU in. u dr1i 10 lutego r. b. z mia· 
11teczlta (Durro) czyli Sao Joli} Barra 
de C maqu.;m, kiedy obywatele tu
tejsi j~s t cze 2.ebrani byli po nabożeń 
st~ne w około kościoła ~ W oczeki· 
wan u tegoż przybycia zgromadzonych 
tót. eJ płc1 i il&rodowości liczyć można 
ł:tyłv m w na 1500 osób, ale prze. 
wsza}, l:czbą na!'d rcdacy. Nawet dzie· 
et i mewiasty tak polskte jako też bra 
zył1jskte cts n«;li si~, by poznać, uczcić 
1 r odz·~ko't\'ać $t rcow1 za obron~ prze
ciw bezpraw om i ujar-zmisniu brutal· 
nomu mby rzą.dowych żołnierzy, nie
wtasty wie.:, lub panny prowadzih .go • 
po m~ ntfestacjach . dyskursach i wtwa· 
łach - do sarn chodu, by s tt; udać 
rr.ógł na posiłek, lub wypoc2ynek. Dn. 
zaś 11 II c dprawtlo s ię nabozeństwo 
:i:t~łobne za poleglyc:h w boju ±ołnieuy 
Netta i innych Zaś dnia 17 - II miliły 
tu mtejsce manifestacje rzlldcwców lecz 
zebran;e 1 zapał podobno były mniejt 
sz;e o wiele 
1 

Z powaiAn;em i szacunkiem. 
.Jan Kidrycki ---------------- ~-------

~ . Domini Kureoki 
: ·o~Ju zak'ad krawiecki 
· • (]lica .&legre N .... 3 

Wielki wybor materjalów na ubranie 
lamówieote wykonuje się w razie po· 
trzoby w 24 godziny. 

Bobot&:. gwarantowana. 
CENY NISKIE. 

--------~~~--------~~ 
Sklep spożywczy 

HOllANA SKUBUPSJUEGO 
Av. Col BowfaCio Viilala No. 29. 

PONTA- GROSSA. 
Poleca Sz. P. P. artykuły spożywcze, 

maką, cu\;:;er, ryż, sól, śledzie, m!lję itp· 
'.1: ·unkJ krajowe i zagraniczne wsze!· 

k u~o rodzaJu, kupuje produkty rolne, 
f~~>ole, ziemniaki, masło, jaja i t. p. 

Ceny umiarkowane. · 
SWOJ DO SWEGO l 

' i 
' • ' 

"A U R O R A" ! 
":r-6zefa i 

~ 

~ Wyrabia cukierki w najlepszych!!S:U:J:'ach i karmeli owinięte t (.ballas") we wszystkich odmianach. 
w papier : 

' Ulica Martim A:f:fon.so :nr. 16. * 
~ Coritiba Parana -. Brasil. 8 

0----··········-----·-·-·--··* 
tt!RBIHIIIRBIUł~IIRJII41IIBRNIH1BRBBii~Ji~ 
a • i Apteka "Tiradentes" 1 
~t Walerego Wiśniewskiego 11 
R • m Plac Tirarlentes N. 37 J1 
• R 
ii Baczność Koloniści polscy! iB 
• a S W aptece tej, ktćrej wJaściciel~m jest Polak, rozmówicie III 
• a B siQ w j~zyku ojczystym i znajdziecie rzetelną obsług~. S • • R SWÓJ DO SWEGOl 11 
H W 
~aa&mBBRB&SmR&•maRBRWRSRRRRB~ 

'' VEIICE o A'' 
Fabryka karmelków i cukierków różnego galunku, tań· 

szych i drotszych owini~tych w papier (»ballasc)1 malino, 
nowych1 kokosowych, miętowvch, cytrynowycb1 ananaso. 
wycb, tmskawowycb, bananowych i mlecznych. 

Prócz tych mam jeszcze inne gabmki specyalneJ nowe 
go formatu, które w każdej chwili można nabyć po ce
nach bardzo przystępnych. 

Uprasza Sz. Rodaków o łaskawe przekonanie siQ o tern, 
że ~ najtańsze i najlepsze ~w Kurytybie. 

Franciszek Eachowski. 

CORITIBA Rua Cabral Nr. 53 -- PARANA. 

~ł 
~COCGCG8tG(O(Oeocłmc9COCOiflcttoCOtetGCOeootSOOł®~ 

! · Cervejaria "Cruzeiro" ~ 
t8 ~ajlepszy browar w Kurytybie poleca tu i na prowmc)l ~ 
~ piwo własnego wyrobu po najprzyst~pniejszych c~enacb marki e S »Cruzeiroc.ł "Pilsenc, »Pombac, »Escurinha i inne. E) 

fi Kupuje dla własnej słodowni j~czmień w rozmaitej ilośc• S 
s płaci najlepsze ceny. . • a ,., . s 
wr · KUl' rYB\ - ('Jł.IX: l. Płł jr.l.L lOS (G 

=-..,.~Ol«teacttGiflt>8~t~cttGCGttetCGectel 
Loadou and Brazillan Baak Limitet 

z a l o z o n y w l 8 6 2 r. 
Centrala : Londres 7 tokenhouse Yard E. C. 
Succursal : Paris, ó Rue Scnbe. 

Bankierzy w Londynie: Clyn, Mille, Currie, Holf & Co. 
Capital w 160.000 akcjach po Lb. 20. 3.00::>.000 libr. 

• zrealizowany 1 500 000 " 
• rezerwowy 1 500 000 .. 

F i l j e: Lisbona, Porto. Manaos, Para, Ceara, Pernambuco, B&hia, San
tos, S. Paulo. Curityba, Rio Graode do Sui, Porto Alegr"· Pelot as Montevideo 

Buenos Ayres, Rourio de San~a Fe, Paris, ~ew York. ' 
Agencja w Manchester, S6 Charlolte S~reet. 

R10 de Janeiro, 19 Rua da Alfandega. 
Przyjmuje pienilidze w depozyt i na czas określony. 
Korespondencja z całym światem cywilizowanym 

1916 roku, Nr, 26 
Zwalcza utecznie syfilis bez niebezpie.czeństwa dla injekcyj. Jest ener. 
gicznym środkiem, czyszczącym krew i lelrar.stwem wielkiej wartaści. 
Już przy u!yciu trzeciej flaszeczki, objawy choroby nawlJt poważniej• 
szych: plamy, fistuła, pryszcze, wrzody i reumatyzm, znikaill jakby je ręką 
odjął. U 9G0/o mężczyzn ż~:>natych, którzy za czas6w kawalerskich, choro· 
wali na choroby sekretne choroby te pozostają chroniczneroi i to jest 
przyczyną, że tysiące kobiet zamężnych cierpią na rozmaite niedomagania 
kobiece, nie wiedząc zupełnie, co te c"'oroby spowodowało, 

3 flaszeczki wystarczą zupełnie do odzyskama waszego ;t;drowia 
i uratowania waszych dzieci od prz~byych następstw. 

Dla dzieci syfilistycznych jest .ELIXIR 914" najodpowiedniej
gzem lekarstwem, ponieważ nie atllkuje żołądka i jest przyJemnym w 
utyciu. "ELIXIR 914• naby.ć możaa we wszystkich aptekac.b i skła· 
dach aptecznych w Brazylji. 11 

Ołów•7 skład Galvio e Cia S. Paulo, .&v. Sio .Joio 1411 

~~:e~~~~~~~ .. l~·tm~~~~~~~-1 Szanowne Panie I 
~ W cilłgu 4ach godzin uwolnić sit:: możecie od kolek macicz• 

l aych .• jeżfili t1żvwaó b~>.-i z:ł',rid ~FLUXO S~~łl.\TłNAc 
uznana przez Narodowy Departament Zdrowia Publicznego, pismem dnia 28 

czerwca 1915 roku. Nr. 67. 
iJ ,FJu.xo-Sedatłna• jest jedynym znanym produktem leczniczym, 
(łtl którego skutek jest najszybszym w lecLeniu niedomagań kobiecych. 

l
" Kolki maciczne leczy w ciągu 4-ch godzin. Używany 15 dni przed 

porodem, ułatwia poród, zmniejsza boleści porodowe i kolki, i zabez
piecza ~ycie kobiet przed następstwami krwotoków, tak częstych przy 
porcdacb •.. Przy innych chorobach kobiecych .Pluxo-~ełlatina• 

H działa zawsze skutecznie i leczy wszystkie niedomagania kobiece. 
~ Zaleca się lekarzom i akuszerkom. 
(iil Jeclyni depo~ytarjusze: 
~ Galvi'ę & Cia Sa:o ~aulo AvenidaSM Jollo 146. 

~~~~,~~~~~~ 

Regularne odjazdy z portów Sanlos i Rio de Janeiro 
do Hawre i Bordeaux. 

Komunikacja najszybsza i najwygodniejsza statkami Iu
ksusowemi pospiesznymi, które odbywa ją, podtót z~ Sanlos 
do Francji w 15 d.niach, oraz statkami specjalnie urz,dzo• 
nymi dla emigrantów, którzy znajdą, jak naj wygodniejsze po' 
mieszczenie 

Stalki mają do dyspozycji kabiny III klasy. 
Podr6ż z Bordeaux, z Havre czyh z Pallice do Gdań•ka od 

bywa sio poci~&gami francuskiemi aż do Dunkerque, a z Dunkerque 
do G dańłka statkami komp. francus~iej • Transatlantique •. W ten 
sposób uniknie sio różnych nadużyć, na które nieraz bywaj4 nara 
żeni nasi pauź~r,..wie n granicy niemieck ej. 

Najbliższy odjazd do Europy · 
Z SA..NT08 Z RIO DE JANEIRO 

•DESIRADEc 14 marca 
»QUESSANTc 28 • 
,LUTETlAc 5 kw:etnia 6 kwietnia 

8 ,MEDUANAc 6 « 7 » a Sprzedaż bilet6 .v z Brazyłji do Polski oraz z Polski do 
11 Brazylji t. zn. (bilhetes de chamada) załatwia i bliższych in· 
B formacji udziela 
11 Ignacy Kasprowicz 1 Avenida J.ui* Xavier N 281 Kurytyba. 

UsBJJIIlKIHlBIIJIBBI"&IIalłBRaB•a••• 
Banpue Franęaise et Italienoe pour Lam,wipue du Su 

Centrala: Paris, Rue Halevy 12. 
Agencja w Reims1 

~ r a z y l j a - Filje : S. Paulo, Rio de Janeiro, Santos Curityba, Porto Al 
gre, Pernambuco, Rio Grande, 

Age~cje: Araraquara! Barrel~s , Rebedouro, Botucatu,. Caxias, Espirito Santo 
Ptnhal, Jal:.u, Mococa, Ourmho, Parana~ua, Ponta Grossa Ribeirao Prtto 

S. Carlos, S. Jose do Rio Pardo l S. Mano~l. ' 
A r g e n t y n a - Agencje : Buen s Ayrea i Rosario de Santa Fe, 
C h i l i - Valparaiso - Koresponden~i : 

PERU ·- Banco Italiano-Lima, C:dlao, Chincha Alta, Molledo Arequipa; 
COLOMBIA - Banque Franqaise et Italieone du Columbie-Bog~ta 

Załatwia si~ wszystkie operacje pienit;źne, przyjmuje sit; d~pozyty 
termin określony i na r11c:hunek. bierzący płac4c najwyższe procenty. 11 

Agencja Banku XX Commerciał Italiana mieści s it we własnym bydy,_ 
ku przy ulicy ló de Ncwembro. . · 
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